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ค าน า 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี โดยสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแผนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ รายปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของกอง/ศูนย์ในสังกัดส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารหน่วยงานในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ทั้งยังสามารถขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรหลักในการชี้น าทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย 
ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าในระดับต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
การเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

   ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบูรณาการจัดท า 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ จัดท าข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
การค้าเพ่ือเสนอแนะนโยบายการค้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศไทย ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ขึ้น อันเป็นการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนระดับ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงพาณิชย์   

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ที่เชื่อมโยงนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าในระดับต่างๆ ของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การเพ่ิมความสามารถการแข่งขันทางการค้าไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจน
สามารถขบัเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์  
 “เป็นองค์กรหลักในการชี้น าเศรษฐกิจการค้าไทย เพ่ือก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
ต่อปี” 

2. พันธกิจ 
 1. บูรณาการ จัดท า และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ  
ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
  2. ศึกษา วิเคราะห์  ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่ส าคัญ เพ่ือเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  3. จัดท าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
  4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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3. เป้าหมายของหน่วยงาน (เป้าประสงค์ของหน่วยงาน) 
  ภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้า เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติเพ่ือ

รองรับเศรษฐกิจใหม่ 

เป้าประสงค์   เศรษฐกิจการค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

กลยุทธ์ 1) ศึกษาโอกาสจากแนวโน้มตลาดโลกและประเด็นทางการค้าใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เชิงพาณิชย์ 

3) เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการ 

4) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 

5) สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 

เป้าประสงค์ 1) มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าท่ีทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและ

จัดท ายุทธศาสตร์การค้า 

2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและเครื่องชี้วัดที่ถูกต้อง

และทันสมัยเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้า

ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2) จัดท าและพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าให้ถูกต้องและทันสมัยตาม

มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการและมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์   ผลงานเป็นที่ยอมรับและมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์   1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

2) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 
4) สร้างความเป็นธรรม ขวัญก าลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
5) สร้างองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ (ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560) 

2.1 แผนระดับที่ 1 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
เกี่ยวข้องโดยตรงและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน มีจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง   
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

2.2 แผนระดับที่ 2 
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         (1) ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (หลัก) 
 เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 แผนย่อยที่ 4 การสร้างระบบนิเวศที่เ อื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

         (2) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ (รอง) 
เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมเีอกภาพท าให้ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล    

และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
 แผนย่อยที่ 2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

        (3) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง) 
เป้าหมาย การขยายตัวของ GDP ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
แผนย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

  (4) ประเด็นที่ (16) เศรษฐกิจฐานราก (รอง) 
 เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
 แผนย่อยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
 แผนย่อยที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

        (5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
 เป้าหมาย - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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  - ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

  แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (5) เศรษฐกิจ 
 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค  
  เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
 เป้าหมายย่อยที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันการจัดการ 

นานาชาติ) มีอันดับดีขึ้น 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ของอาเซียน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2570 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถ

ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 40 และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออกทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2570 

เป้าหมายที่ 3  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิผลจากภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จ านวนสตาร์ทอัพ ซีรีส์ซี ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนเป็น 20 ราย ในปี 2570 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 จ านวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2  ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ ากว่าสัมประสิทธิ์

ความไม่เสมอภาคของประเทศ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เป้าหมายที่ 2  ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก 
และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 

 2.2.4 นโยบายของรัฐบาล 
   นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
   4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

  นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
   5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
    5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 
   5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
    5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
   5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
    5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
    5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งใน 
ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
 
 
    นโยบายเร่งด่วน 
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นโยบายเร่งด่วนที ่3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

แผนระดับ 3  
  2.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางการค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย 1.2 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทตอ่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น   

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศทางการค้า 
    เป้าหมาย 2.1 ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมข้ึน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างขีดความสามารถการแข่งขันระหว่างประเทศ 
    เป้าหมาย 3.1 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
    เป้าหมาย 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

---------------------------------------------------------
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ส่วนที่ 3 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ สนค. กับกระทรวงพาณิชย์ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  

ยุทธฯ 20 ปี 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4.ด้านการสร้างโอกาสฯ 6.ด้านการปรับสมดุลฯ 

แผนแม่บท 2. การต่างประเทศ 4. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 16. ความเสมอภาค 
และฐานราก 

20. การพัฒนาบริการ 
ปชช. 

แผน 13 
สศช. 

หมุดหมายที่ 5 ไทย
เป็นประตูการค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกสท์ี่ส าคัญ

ของภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ของอาเซียน 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทนัสมัย  

มีประสิทธิภาพ  
และตอบโจทย์ประชาชน 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (5) เศรษฐกิจ: เปา้หมายย่อยที่ 1 การพัฒนาดา้นโลจสิติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง 

แผนงาน
บูรณาการ/

ยุทธ/พื้นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ  

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการแห่งอนาคต  

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่
เข้มแข็ง แข่งขันได ้

ยุทธศาสตร์สนับสนุนสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
ยุทธฯ 

กระทรวง 
ประเด็นที่ 3 : 
การสร้างขีด

ความสามารถการ
แข่งขันระหว่าง

ประเทศ 

ประเด็นที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพทางการค้าของ

เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

ประเด็นที่ 2 : พัฒนาระบบนิเวศทางการค้า ประเด็นที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพทางการค้าของ

เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

ประเด็นที่ 4:  ยกระดบั
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย
กระทรวงฯ 

3.1 ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

1.2 ผู้ประกอบการได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
เป็นผู้ประกอบการยุค

ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากข้ึน 

2.1 ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มข้ึน 1.1 เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในชุมชนมี

รายได้เพิ่มข้ึน/มลูค่าการค้า
เพิ่มข้ึน 

4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 



12 

 

ยุทธฯ 20 ปี 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4.ด้านการสร้างโอกาสฯ 6.ด้านการปรับสมดุลฯ 

แนวทาง 
ยุทธฯ 

1. เร่งจัดท าข้อตกลง
การค้าระหว่าง
ประเทศและความ
ร่วมมือด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 

4. สร้างโอกาสและขยาย
ช่องทางการตลาดสินคา้
อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั นวัตกรรม รวมทั้งพฒันาและ
เชื่อมโยงระบบข้อมูล/การเตือนภัย/การเปลี่ยนแปลงของปจัจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 

3. พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ชุมชนในการปรับตัวสู่ธุรกิจ
รูปแบบใหม่ๆ 

3. บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์รวมทั้งพฒันา
บุคลากรทุกระดับให้มี
ศักยภาพสูงและมีความ
พร้อมส าหรับการตลาด 5.0 
4. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต 

ตัวชี้วัด  
กระทรวง 

1. จ านวนการประชุม
ระหว่างประเทศดา้น
เศรษฐกิจการค้าและ
ความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาระหว่าง
ประเทศ 84 คร้ัง 
- (สนค. 1 คร้ัง) 

6. จ านวนตน้แบบของ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
ใช้นวัตกรรมและรูปแบบ

การตลาด 5.0  
จ านวน 1 ต้นแบบ 
- (สนค. 1 ต้นแบบ) 

 

2. จ านวนผลงานวิจยั/นวตักรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายทีไ่ด้รับการ
พัฒนา/เผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์/หรือต่อยอดในเชิงพาณชิย์ 

18 เร่ือง  
- (สนค. 16 เรื่อง) 

มูลค่าการค้าสินค้าและ
บริการในชุมชนที่ได้รับการ

ส่งเสริม (1,620 ลบ.) 
(สนค. ไม่มี ตชว.)  

1. ดัชนีความผูกพันของ 
บุคลากรภาครัฐร้อยละ 85 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ร้อยละ 85 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สนค. 

1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ
ใหม่   

2.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ของ
ประเทศ 

1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าแห่งชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม่   

3.สร้างองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับด้านวิชาการและมี
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
สนค. 

1.1) ศึกษาโอกาสจาก
แนวโน้มตลาดโลก
และประเด็นทางการ
ค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม

1.2) สร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเชิงพาณชิย ์

2.1) การบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
เศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

1.5) สร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าสู่
การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.4) สร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากไทย 

3.1) พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.2) เปิดโอกาสให้ทุกภาค
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ยุทธฯ 20 ปี 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4.ด้านการสร้างโอกาสฯ 6.ด้านการปรับสมดุลฯ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 1.3) เสริมสร้างศักยภาพ
ธุรกิจบริการ 

2.2) จัดท าและพฒันา 
เครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าให้
ถูกต้องและทันสมัยตาม
มาตรฐานสากลอยา่งต่อเนื่อง 
2.3) สร้างและพฒันาเครือข่ายใน
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 

ส่วนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ท างาน 
3.3) พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลากร 
3.4) สร้างความเป็นธรรม 
ขวัญก าลังใจ และ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
3.5) สร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรหลักในการชี้น าเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลีย่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี” 
พันธกิจ  1. บูรณาการ จัดท า และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่ส าคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3. จัดท าและพัฒนาเครื่องช้ีวดัทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนับสนนุการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พรอ้มทั้งเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตา่งประเทศ  

เป้าหมายหน่วยงาน  ภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และเพ่ิมความสามารถ 
                                  การแข่งขันทางการค้า เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง (แผนแม่บทท่ี 2 การต่างประเทศ)   
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
         (แผนแม่บทท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต / แผนแม่บทท่ี 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม่   
2.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกจิการค้า  
ของประเทศ 

3.สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ 
และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ -เศรษฐกิจการค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น - มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าท่ีทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์การค้า 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและ
เครื่องชี้วัดท่ีถูกต้องและทันสมัย เพื่อประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

- ผลงานเป็นท่ียอมรับและมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ 1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโน้มตลาดโลกและประเด็น
ทางการค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
1.2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
1.3) เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการ 
1.4) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 
1.5) สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า 
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2) จัดท าและพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าให้ถูกต้อง
และทันสมัยตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
2.3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูล 

3.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.2) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
3.3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 
3.4) สร้างความเป็นธรรม ขวัญก าลังใจ และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน 
3.5) สร้างองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
แผนงานปี 

2566 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่เข้มแข็งแข่งขันได้ 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
หน่วยงาน 

1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถน าข้อมูลดา้นเศรษฐกิจ
การค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
20,000 ราย/ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้น
ข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้น
เศรษฐกิจการค้าใน CLMVT  
จ านวน 1 เครือข่าย 
2. จ านวนบทวิเคราะหเ์ชิงวิชาการด้าน
เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมยคุใหม่ท่ีส่งผลต่อภาคธุรกิจ
ของกลุ่ม CLMVT  

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่าขอ้เสนอเชิงนโยบาย เป็นประโยชนต์่อ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ร้อยละ 80 
3. การพัฒนาฐานข้อมูลและบทวิเคราะหเ์ศรษฐกิจการค้าเชิงลึก 2 
ประเด็น/เรื่อง 
4. จ านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้า 3 ประเด็น/เรื่อง 

1. จ านวนผู้ใช้งานระบบต้นแบบเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

ผลผลิต:/
โครงการ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครฐั
และเอกชนน าไป ใช้ประกอบการ
วางแผนธุรกิจ/จดัท านโยบายของ
หน่วยงาน 

โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกจิ
การค้าไทย 

โครงการเพิม่ความสามารถการ
แข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้า 

โครงการยกระดับผลิตภาพและพฒันา
ก าลังคนเพื่อสรา้งความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 

จ านวนบทวิเคราะห์ ข้อมูล ความเห็น 
และข้อเสนอแนะอย่างน้อย 16 เรือ่ง 
 

จ านวนบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้าน
สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและ
แนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลกท่ี
ส่งผลต่อภาคธรุกิจของกลุ่ม CLMVT 
จ านวน 2 ประเด็น/เรื่อง 

จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับ
การปรับตัวทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้า 3 
ประเด็น/เรื่อง 
 
 

การพัฒนาฐานข้อมูลและ 
บทวิเคราะหเ์ศรษฐกิจการค้า 
เชิงลึก 2 ประเด็น/เรื่อง/ฐาน 
 

1. จ านวนผู้ใช้งานระบบเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ระบบต้นแบบการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
ที่มีความสมบูรณ์ครบวงจรมากข้ึนในการ
สร้างมลูค่าเพิ่มและขดีความสามารถในการ
แข่งขันให้กับสินค้าไทย จ านวน 1 ระบบ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 

ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน/์ด าเนินการต่อไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

- - - - 

กิจกรรม จัดท า พัฒนา และเผยแพร่ข้อมลู
เศรษฐกิจการค้า 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การค้าระหว่างประเทศ 

การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์
ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่ 

การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห์
เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า 

ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลย ี
Blockchain เพื่อตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตร 
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แผนงานปี 
2566 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่เข้มแข็งแข่งขันได้ 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โครงการ 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การประเมินผลตามยุทธศาสตร ์
2. โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
การค้า 
4. โครงการสร้างการรับรู้ต่อข้อมลู
เศรษฐกิจการค้า 
 

โครงการ CLMVT เสริมสร้างการค้าและ
ความร่วมมือในภูมิภาค 

1. โครงการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
2. โครงการแนวทางการปรับตัวเพือ่
เตรียมพร้อมต่อมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมของภาคธรุกิจไทย กรณี
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3. โครงการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการประเมินสภาวการณแ์ละ
วิเคราะหผ์ลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศ 
4. โครงการศึกษาการลดความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิจ ภายใต้บรบิทการ
เปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม ่
5. โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่
อุปทาน (Decoupling) ของ
อุตสาหกรรมส าคญัระหวา่ง
สหรัฐอเมริกาและจีน และนัยยะตอ่
เศรษฐกิจการค้าไทย 

1. โครงการพัฒนาเครื่องช้ีวัด
เศรษฐกิจการค้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. โครงการจัดซื้อข้อมูลการค้า
ส าคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตาม
สถานการณ์การคา้โลก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 
3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้า ประจ าปีงบประมาณ 
2566 
4. โครงการจัดท าระบบ
ให้บริการข้อมลูด้านดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับ
เศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 

งบประมาณ  4,055,700 บาท 2,189,700 บาท 10,229,600 บาท 54,837,700 บาท  3,700,000 บาท  

       

หมายเหตุ : 1. ช่ือแผนงานเป็นไปตามการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ไม่รวมแผนงายรายจ่ายบุคลากร 

     2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนค. ได้รับงบประมาณรวม 141,088,300 บาท 
    ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565  




